WYCI G
REGULAMINU
OKRE LAJ CEGO ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH
W GARA ACH WIELOSTANOWISKOWYCH I WNOSZENIA OP AT Z TEGO
TYTU U W ZASOBACH ZARZ DZANYCH PRZEZ SM „PROJEKTANT”
W RZESZOWIE.

§ 12
ytkownik zobowi zany jest do:
1. przestrzegania przepisów bhp, przeciwpo arowych oraz wewn trznych przepisów
Zarz du (statutu, regulaminów, uchwa organów samorz dowych),
2. przestrzegania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997 roku
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908 z pó n. zm.),
3. niezw ocznego powiadomienia Zarz dcy o zauwa onych zagro eniach bezpiecze stwa,
4. zachowania czysto ci w obr bie miejsca postojowego oraz cz ci wspólnych
(tj. sprz tania zanieczyszcze spowodowanych przez osoby korzystaj ce z samochodu lub
spowodowanych usterkami technicznymi pojazdu),
5. dbania o nale yty stan techniczny i sanitarny,
6. niezak ócania porz dku publicznego i przestrzeganie Regulaminu porz dku domowego
przyj tego Uchwa Rady Nadzorczej 16/II/2006 r z dnia 10.10.2006r.
7. ponoszenia kosztów eksploatacji, konserwacji i naprawy urz dze
zgodnie
z obowi zuj cymi regulaminami.
8. parkowania samochodu w wyznaczonych liniami miejscach, w sposób nie utrudniaj cy
przejazdu i parkowania innych pojazdów.
9. zamykania bramy gara owej i drzwi do gara u,
10. ka dorazowego udost pniania miejsca postojowego w celach konserwacji, remontu,
utrzymania czysto ci.
§ 15
Zabrania si na terenie gara u wielostanowiskowego i na miejscach postojowych:
magazynowania paliw, substancji i materia ów atwopalnych, pustych pojemników po
paliwie oraz rodków wydzielaj cych nieprzyjemny zapach.
przetrzymywania motocykli, motorowerów, pi spalinowych i kosiarek itp.,
sk adowania opon lub mieci,
tankowania pojazdów,
pozostawienia pojazdów z uruchomionym silnikiem,
wje ania do gara u wielostanowiskowego pojazdów osób nieuprawnionych,
parkowania ich w miejscach przeznaczonych dla innych u ytkowników ,
parkowania pojazdów z nieszczelnymi uk adami (np. paliwowym, olejowym,
hydraulicznym lub innym),
mycia, odkurzania pojazdów, suszenia za pomoc jakichkolwiek grza ek wymiany
ynów, paliwa lub oleju, od nie ania samochodu,
prowadzenia pojazdu bez w czonych wiate mijania,
parkowania poza wyznaczonym miejscem postojowym,

dokonywania zmian budowlanych lub naruszaj cych konstrukcje (przebudowa,
modernizacja) bez uprzedniej pisemnej zgody Zarz dcy. Ca
kosztów z tym
zwi zanych pokrywa u ytkownik,
spo ywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, oraz u ywania otwartego ognia,
wykorzystywania miejsc postojowych do innych celów ni parkowanie jednego pojazdu
na miejscu postojowym,
ingerowania w system bezpiecze stwa i jego wyposa enia oraz zasilanie energii
elektrycznej lub systemu wentylacji oraz g nego ods uchiwania muzyki
w zaparkowanym na terenie gara u samochodzie.
pod czanie do instalacji elektrycznej ró nego rodzaju urz dze .

Regulamin zosta przyj ty Uchwa

nr 1/2017 z dnia 18.01.2017 r. Rady Nadzorczej.

